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หลกัการประกอบตูนาทปิจัจยั
ตูน ตวฺา ตวฺาน

เป็นเหตกุตัตวุาจก



๑.หลกัการประกอบ ตวฺา ปจัจยัเป็นเหตกุตัตวุาจก
ตูนาทิปจัจยัที่ประกอบเป็นเหตุกตัตุวาจกตอ้งลง เณ, ณย, ณาเป, 

ณาปย ปจัจยัเหมือนอาขยาต ปจัจยั ๔ ตวันี้เป็นเครื่องหมายบอกใหรู้ ้
ว่าประธานในประโยคเป็นผูใ้ชใ้หค้นอื่นทําหรือแสดงกิริยาอย่างใด
อย่างหนึ่งในประโยค การประกอบตูนาทิปจัจยัเป็นเหตุกตัตุวาจกมี
หลกัการที่ควรทราบ ๖ อย่าง คอื

๑. ธาตทุี่นํามาประกอบจะเป็นสกมัมธาตกุไ็ดอ้กมัมธาตกุไ็ด ้
๒.ใหล้งปจัจยัในเหตุกตัตุวาจกไดท้ ัง้ ๔ ตวั ตามลกัษณะของธาต ุ

คอืเอกสระธาตกุบัอเนกสระธาต ุ(ดูในอาขยาตเพิม่เตมิ)



๓. ไม่ตอ้งลงปจัจยัประจาํหมวดธาต ุ๕ หมวด คอื
(๑) หมวด ภ ู
(๒) หมวด รุธ 
(๓) หมวด ส ุ
(๔) หมวด ตน
(๕) หมวด จุร

ธาตุ ๒ ตวัในหมวด สุ ธาตุ คือ วุ (รอ้ย), อป (ถึง) ลง ณา, อณุา ปจัจยัได ้
เช่น ปาปณุาเปตวฺา, อาวณุาเปตวฺา



๔. จะลงปจัจยัประจาํหมวดธาตหุรอืไม่ลงกไ็ด ้๓ หมวด คอื 
(๑) หมวด ทวิ (๒) หมวด กี
(๓) หมวด คห

๕. ถา้ลง ณย, ณาปย ปจัจยัใหล้ง อ ิอาคมหน้า ตฺวา ปจัจยั ถา้ลง เณ, 
ณาเป ปจัจยัไม่ตอ้งลง อ ิอาคม

๖. ใชเ้ป็นกริยิาในระหว่างเท่านั้น ยกเวน้ประโยคกริยิาปธานนยั เช่น 
เต เสฏฐฺโิน เอว ํ(ธนํ) วฑเฺฒตวฺา, นครวาส ีอฏฐฺ โกฏโิย อทาส.ิ 
อ.เศรษฐ ีท. เหลา่นั้น ยงัทรพัย ์ใหเ้จรญิแลว้ อย่างนี้, อ.เศรษฐ ีผูอ้ยู่ใน

เมือง ไดถ้วายแลว้ ซึ่งโกฏ ิท. แปด.



๒.หลกัการแปลตูนาทปิจัจยัที่เป็นเหตกุตัตวุาจก
การแปลกริยิาที่ลงตูนาทิปจัจยัใหแ้ปลไปตามลาํดบั อยู่หนา้ใหแ้ปลก่อน

อยู่หลงัแปลทหีลงั โดยใหแ้ปลบทการติกมัมะกอ่นแลว้จงึแปลกริยิา ว่า ยงั...
ให.้..แลว้ ถา้บทการติกมัมะไม่มีใหโ้ยคเขา้มา เช่น

ราชา (ราชปุริเส) เต สพฺเพ (ชเน) คาหาเปตฺวา ราชงฺคเณ (ราชปุริเส) 
นาภปิปฺมาเณ อาวาเฏ ขนาเปตวฺา เต (ชเน) ตตถฺ (อาวาเฏ) นิสทีาเปตวฺา ปสุ 
ปูเรตวฺา (ราชปรุเิส) อปุร ิปลาล ํวกิรีาเปตวฺา (ราชปรุเิส) อคคฺ ึทาเปส.ิ 

คาหาเปตวฺา ยงั...ใหจ้บัแลว้ มาจาก คห+ณาเป+ตวฺา  เป็นสกมัมธาตุ
ขนาเปตวฺา ยงั...ใหขุ้ดแลว้ มาจาก ขน+ณาเป+ตวฺา  เป็นสกมัมธาตุ



นิสทีาเปตวฺา ยงั...ใหน้ัง่แลว้ มาจาก นิ+สท+ณาเป+ตวฺา เป็นอกมัมธาตุ
ปูเรตวฺา ยงั...ใหเ้ตม็แลว้ มาจาก ปูร+เณ+ตวฺา เป็นอกมัมธาตุ
วกิรีาเปตวฺา ยงั...ใหเ้กลี่ยแลว้ มาจาก ว+ิกริ+ณาเป+ตวฺา เป็นสกมัมธาตุ
อ.พระราชา ทรงยงัราชบุรุษ ท. ใหจ้บัแลว้ ซึ่งชน ท. ทัง้ปวง เหล่านั้น 

ทรงยงัราชบุรุษ ท. ใหขุ้ดแลว้ ซึ่งหลมุ ท. อนัมีสะดือเป็นประมาณ ที่เนิน
แห่งพระราชา ทรงยงัชน ท. เหล่านั้น ใหน้ัง่แลว้ ในหลมุ ท. เหล่านั้น ทรง
ยงัดินร่วน ใหเ้ตม็แลว้ ทรงยงัราชบรุุษ ท. ใหเ้กลี่ยแลว้ ซึ่งฟาง ในเบื้องบน 
ยงัราชบรุุษ ท. ใหใ้หแ้ลว้ ซึ่งไฟ. (ธ.บ. ๒/๕๙)



๓.ปจัจยัที่มีอาํนาจพฤทธิ์และไม่มีอาํนาจพฤทธิ์
เมื่อลง เณ, ณย, ณาเป, ณาปย ปจัจยัจะตอ้งพฤทธิ์สระตน้ธาตทุี่มีเสยีง

ส ัน้ดว้ยเสมอ การพฤทธิ์สระตน้ธาตนุั้นเกดิจากอาํนาจของปจัจยัประจาํวาจก 
ว่าตามหลกัการพฤทธิ์ปจัจยัในวาจกแบ่งออกเป็น ๒ กลุม่ คอื 

๑) ปจัจยัที่ไม่เนื่องดว้ย ณฺ มี ๑๑ ตวั คือ อ (เอ) ย ณุ ณา อณุา นา 
ปปฺ ณฺหา โอ ยริ

๒) ปจัจยัที่เนื่องดว้ย ณฺ ปจัจยั มี ๔ ตวั คอื 
-เณ ณย เป็นปจัจยัในกตัตวุาจกและเหตกุตัตวุาจก
-ณาเป ณาปย เป็นปจัจยัในเหตกุตัตวุาจก



ในปจัจยั ๒ กลุ่มนี้ปจัจยัที่มีอาํนาจในการพฤทธิ์สระตน้ธาตุ มี ๕ ตวั 
คอื อ, เณ, ณย, ณาเป, ณาปย สว่นปจัจยัที่เหลอืพฤทธิ์สรธาตตุน้ธาตไุม่ได ้

ปจัจยัที่เนื่องดว้ย ณฺ หรือมี ณฺ ติดตามทัง้ ๔ ตวัตอ้งลบ ณฺ ทิ้ งทุกคร ัง้
เมื่อประกอบเขา้กบัธาตุ



๑)ความหมายและหลกัการพฤทธิ์สระตน้ธาตุ
คาํว่า พฤทธิ์ แปลว่า เจรญิ ตรงกบัภาษาบาลวี่า วทุธฺ ิการพฤทธิ์สระกค็อื

การทําสระใหเ้จริญ ในที่นี้หมายถงึการเปลี่ยนสระเสยีงส ัน้ (อ อ ิอ)ุ ซึ่งเกดิ
ในฐานเดียวใหเ้ป็นสระที่เกดิใน ๒ ฐาน มีวธิกีารทาํดงันี้

(๑)พฤทธิ์ อ ุอ ูเป็น โอ (อ ุอ ูเกดิที่รมิฝีปาก โอ เกดิที่คอ+รมิฝีปาก)
(๒)พฤทธิ์ อ ิอ ีเป็น เอ (อ ิอ ีเกดิที่เพดาน เอ เกดิที่คอ+เพดาน)
(๓)พฤทธิ์ อ เป็น อา (อ มีมาตราเดียว อา มีเสยีงยาวเป็น ๒ มาตรา)
เฉพาะการพฤทธิ์ อ เป็น อา นั้น เกดิจากอาํนาจของปจัจยัที่เนื่องดว้ย ณ 

เท่านั้น อ ปจัจยัพฤทธิ์ไม่ได ้



๒)ขอ้อนุญาตในการพฤทธิ์สระตน้ธาตุ
(๑) ลงหลงัธาตสุระเดียวเป็น อ ุอ ูพฤทธิ์ อ ุอ ูเป็น โอ 

-อ ปจัจยั (เฉพาะหมวด ภ ูธาต)ุ แปลง โอ เป็น อว ไดอ้กี
-เณ, ณย, ณาเป, ณาปย ปจัจยั แปลง โอ เป็น อาว 
-ณาเป, ณาปย ปจัจยัมีอาํนาจรสัสะ อาว กลบัเป็น อว ได ้

(๒) ลงหลงัธาตสุระเดียวเป็น อ ิอ ีพฤทธิ์ อ ิอ ีเป็น เอ 
-อ ปจัจยั (เฉพาะหมว ภ ูธาต)ุ แปลง เอ เป็น อย
-เณ, ณย, ณาเป, ณาปย แปลง อย เป็น อาย
-ณาเป, ณาปย ปจัจยัมีอาํนาจรสัสะ อาย กลบัเป็น อย ได ้



(๓) ลงหลงัอเนกสระธาต ุสระตน้ธาตเุป็น อ ุพฤทธิ์ อ ุเป็น โอ
(๔) ลงหลงัอเนกสระธาต ุสระตน้ธาตเุป็น อ ิพฤทธิ์ อ ิเป็น เอ
(๕) ลงหลงัอเนกสระธาต ุสระตน้ธาตเุป็น อ พฤทธิ์ อ เป็น อา

๓)ขอ้หา้มในการพฤทธิ์สระตน้ธาตุ
(๑) เมื่อลงหลงัธาตทุี่มีสระตน้ธาตเุป็นทฆีะ หา้มพฤทธิ์สระตน้ธาตุ
(๒) เมื่อลงหลงัอเนกสระธาตุ ที่แมม้ีสระตน้ธาตุเป็นรสัสะ แต่ถา้อยู่

หนา้พยญัชนะสงัโยคกพ็ฤทธิ์ไม่ได ้เช่น ลกขฺ, มนฺต, จนิฺต
(๓) อเนกสระธาตุบางตวัไม่นิยมพฤทธิ์สระตน้ธาตุ เช่น กถ (กล่าว), 

คณ (นบั), ชฏ (ถาง), ฆฏ (พยายาม), ทม (ฝึก), ถก (ปิด) เป็นตน้



(๔) อเนกสระธาตทุี่มีสระที่สดุธาตเุป็นสระ อ ิเมื่อลงนิคคหติอาคมไม่
ตอ้งพฤทธิ์สระตน้ธาตุ เช่น กติ (ปัน่), ผทิ (ดิ้น), ถภ ิ(คํ้า), กปิ (ส ัน่), มฑ ิ
(ประดบั), วภ ิ(ตวาด), กท ิ(ครํา่ครวญ)



๔.หลกัการลง เณ, ณย, ณาเป, ณาปย ปจัจยั
๑) เอกสระธาตทุี่ลงทา้ยดว้ย อา อ ิอ ีเอ ลง ณาเป ณาปย ปจัจยัเท่านั้น

ทา+ณาเป+ตวฺา =ทาเปตวฺา ยงั...ใหถ้วายแลว้
ชิ+ณาเป+ตวฺา =ชยาเปตวฺา ยงั...ใหช้นะแลว้
นี+ณาเป+ตวฺา =นยาเปตวฺา ยงั...ใหน้ําไปแลว้
เค+ณาเป+ตวฺา =คายาเปตวฺา ยงั...ใหข้บัรอ้งแลว้

๒) เอกสระธาตทุี่ลงทา้ยดว้ยสระ อ ุอ ูลง เณ ณย ปจัจยั
ส+ุเณ+ตวฺา =สาเวตวฺา ยงั...ใหฟ้งัแลว้
ภ+ูเณ+ตวฺา =ภาเวตวฺา ยงั...ใหเ้จรญิแลว้



๓) อเนกสระธาต ุ(เวน้หมวด จุร ธาต)ุ ลงการติปจัจยัไดท้ ัง้ ๔ ตวั
ชาคร+ณาเป+ตวฺา =ชาคราเปตวฺา ยงั...ใหต้ื่นแลว้
กร+เณ+ตวฺา =กาเรตวฺา ยงั...ใหท้าํแลว้

๔) อเนกสระธาตหุมวด จุร ธาตลุงไดเ้ฉพาะ ณาเป, ณาปย ปจัจยั
ฆสุ+ณาเป+ตวฺา =โฆสาเปตวฺา ยงั...ใหป้ระกาศแลว้
ธร+ณาปย+อ+ิตวฺา =ธาราปยติวฺา ยงั...ใหท้รงไวแ้ลว้
ทสิ+ณาเป+ตวฺา =เทสาเปตวฺา ยงั...ใหแ้สดงแลว้



๕) เมื่อลง เณ ณาเป ใหล้บ ณ เหลือไวแ้ต่ เอ และ อาเป ไม่ตอ้งลง อ ิ
อาคม

ปจ+เณ+ตวฺา =ปาเจตวฺา ยงั...ใหห้งุแลว้
มร+ณาเป+ตวฺา =มาราเปตวฺา ยงั...ใหต้ายแลว้

๖) เมื่อลง ณย ณาปย ใหล้บ ณ เหลือไวแ้ต่ อย และ อาปย ตอ้งลง อ ิ
อาคมที่ อย และ อาปย ดว้ย

ปจ+ณย+อ+ิตวฺา =ปาจยติวฺา ยงั...ใหห้งุแลว้
ปจ+ณาปย+อ+ิตวฺา =ปาจาปยติวฺา ยงั...ใหห้งุแลว้



๕.วธิกีารพฤทธิ์ของ เณ, ณย, ณาเป, ณาปย ปจัจยัในเหตกุตัตวุาจก
๑)เอกสระธาตุที่เป็นสระ อ,ุ อู พฤทธิ์ อ,ุ อู เป็น โอ แลว้แปลง โอ เป็น 

อาว เช่น
ส+ุเณ+ตวฺา =สาเวตวฺา ยงั...ใหฟ้งัแลว้
ภ+ูเณ+ตวฺา =ภาเวตวฺา ยงั...ใหเ้จรญิ
จุ+ณย+อ+ิตวฺา =จาวยนฺโต ยงั...ใหเ้คลื่อนแลว้



๒)เอกสระธาตุเป็นสระ อ,ิ อ ีพฤทธิ์ อ,ิ อ ีเป็น เอ แลว้แปลง เอ เป็น อาย  
ดว้ยอาํนาจของ ณาเป, ณาปย ปจัจยันี้มีอาํนาจใหท้ําการรสัสะ อาย กลบั
เป็น อย กไ็ด ้เช่น

ชิ+ณาเป+ตวฺา =ชายาเปตวฺา ยงั...ใหช้นะแลว้
=ชยาเปตวฺา ยงั...ใหช้นะแลว้

นี+ณาปย+อ+ิตวฺา =นายาเปนฺโต ยงั...ใหน้ําไปแลว้
=นยาเปตวฺา ยงั...ใหน้ําไปแลว้

ภ+ีณาเป+ตวฺา =ภายาเปนฺโต ยงั...ใหก้ลวัแลว้
=ภยาเปตวฺา ยงั...ใหก้ลวัแลว้



สาํหรบัธาตุบางตวัที่มีอปุสคัอยู่หนา้จะไม่พฤทธิ์สระตน้ธาตุกไ็ด ้แต่
ใหล้บสระตน้ธาตทุิ้ งแทน เช่น

อา+นี+ณาเป+ตวฺา =อานาเปตวฺา ยงั...ใหน้ํามาแลว้
อ+ุส+ิณาเป+ตวฺา =อสฺุสาเปตวฺา ยงั...ใหย้กขึ้นแลว้
ธาตบุางตวัพฤทธิ์ อ ีเป็น เอ เท่านั้นโดยไม่แปลง เอ เป็น อาย เช่น

ขี+ณาเป+ตวฺา =เขเปตวฺา ยงั...ใหส้ิ้นไปแลว้
๓.อเนกสระธาตทุี่มีสระตน้ธาตเุป็น อ ุพฤทธ ์อ ุเป็น โอ

ภชุ+เณ+ตวฺา =โภเชตวฺา ยงั...ใหก้นิแลว้
พธุ+เณ+ตวฺา =โพเธตวฺา ยงั...ใหรู้แ้ลว้



๔.อเนกสระธาตทุี่มีสระตน้ธาตเุป็น อ ิพฤทธ ์อ ิเป็น เอ
ฉิท+ณาเป+ตวฺา =เฉทาเปตวฺา ยงั...ใหต้ดัแลว้
สจิ+ณาเป+ตวฺา =เสจาเปตวฺา ยงั...ใหร้ดแลว้

๕.อเนกสระธาตทุี่มีสระตน้ธาตเุป็น อ พฤทธ ์อ เป็น อา (แต่ธาตบุางตวันิยม
รสัสะกลบัเป็น อ) เช่น

วส+ณาเป+ตวฺา =วาสาเปตวฺา ยงั...ใหอ้ยู่แลว้
ลภ+ณาเป+ตวฺา =ลาภาเปตวฺา ยงั...ใหไ้ดแ้ลว้
หร+ณาเป+ตวฺา =หราเปตวฺา ยงั...ใหน้ําไปแลว้
ขน+ณาเป+ตวฺา =ขนาเปตวฺา ยงั...ใหขุ้ดแลว้



๖) ธาตุหมวด รุธ ธาตุจะลงนิคคหติอาคมกลางธาตุหรือไม่ลงก็ได ้ถา้ลง
นิคคหติใหแ้ปลงนิคคหติเป็นพยญัชนะที่สดุวรรคของพยญัชนะที่สดุธาตุ

(๑) ตวัอย่างกริยิาที่ไม่ลงนิคคหติอาคม
ภชุ+ณาเป+ตวฺา =โภชาเปตวฺา ยงั...ใหก้นิแลว้
ภทิ+ณาเป+ตวฺา =เภทาเปตวฺา ยงั...ใหท้าํลายแลว้
ยชุ+ณาเป+ตวฺา =โยชาเปตวฺา ยงั...ใหป้ระกอบแลว้

(๒) ตวัอย่างกริยิาที่ลงนิคคหติอาคม
ภชุ+ณาเป+ตวฺา =ภญุชฺาเปตวฺา ยงั...ใหก้นิแลว้
ภทิ+ณาเป+ตวฺา =ภนิฺทาเปตวฺา ยงั...ใหท้าํลายแลว้



๗) อเนกสระธาตุในหมวด ทิว ธาตุจะลงปจัจยัประจาํหมวดธาตุก่อนลง
ปจัจยัในเหตุกตัตุวาจกก็ได ้ไม่ลงก็ได ้ถา้ลง ย ปจัจยัใหแ้ปลง ย กบัที่สุด
ธาตเุป็นอย่างอืน่ เช่น จฺจ, ชฺช, ชฺฌ, ปปฺ, พฺพ, มมฺ, สฺส, ยหฺ, ลลฺ เป็นตน้

(๑) ตวัอย่างกริยิาที่ไม่ลง ย ปจัจยั
พธุ+ณาเป+ตวฺา =โพธาเปตวฺา ยงั...ใหรู้แ้ลว้
สธุ+ณาเป+ตวฺา =โสธาเปตวฺา ยงั...ใหห้มดแลว้

(๒) ตวัอย่างกริยิาที่ลง ย ปจัจยั
พธุ+ย+ณาเป+ตวฺา =พชฺุฌาเปตวฺา ยงั...ใหรู้แ้ลว้
สธุ+ย+ณาเป+ตวฺา =สชฺุฌาเปตวฺา ยงั...ใหห้มดจดแลว้



๘) เอกสระธาตุและอเนกสระธาตุบางตวัในหมวด สุ ถา้ลงปจัจยัประจาํ
หมวดดว้ยแลว้ ใหล้ง ณาเป ณาปย ปจัจยัเท่านั้น

ป+อป+อณุา+ณาเป+ตวฺา =ปาปณุาเปตวฺา ยงั...ใหบ้รรลแุลว้   
ลง อณุา กบั ณาเป

อา+ว+ุณา+ณาเป+ตวฺา =อาวณุาเปตวฺา ยงั...ใหร้อ้ยแลว้     
ลง ณา กบั ณาเป



๙) ธาตหุมวด ก ีธาตจุะลงปจัจยัประจาํหมวดธาตกุอ่นลงปจัจยัในเหตกุตั
ตวุาจกกไ็ดไ้ม่ลงกไ็ด ้แต่โดยมากนิยมลง

(๑) ตวัอย่างกริยิาที่ไม่ลง นา ปจัจยั
ก+ีณาเป+ตวฺา =กยาเปตวฺา ยงั...ใหซ้ื้อแลว้
ชิ+ณาเป+ตวฺา =ชยาเปตวฺา ยงั...ใหช้นะแลว้
ญา+ณาเป+ตวฺา =ญาเปตวฺา ยงั...ใหรู้แ้ลว้

(๒) ตวัอย่างกริยิาที่ลง นา ปจัจยั
ก+ีนา+ณาเป+ตวฺา =กนีาเปตวฺา ยงั...ใหซ้ื้อแลว้
ชิ+นา+ณาเป+ตวฺา =ชินาเปตวฺา ยงั...ใหช้นะแลว้



๑๐) ธาตุหมวด คห ธาตุจะลงปจัจยัประจําหมวดธาตุก่อนลงปจัจยัใน
เหตกุตัตวุาจกกไ็ดไ้ม่ลงกไ็ด ้แต่โดยมากนิยมลง

(๑) ตวัอย่างกริยิาที่ไม่ลง ณฺหา ปจัจยั
คห+ณฺหา+ณาเป+ตวฺา =คณฺหาเปตวฺา ยงั...ใหร้บัแลว้
อ+ุคห+ณฺหา+ณาเป+ตวฺา =อคุคฺณฺหาเปตวฺา ยงั...ใหเ้รยีนแลว้

(๒) ตวัอย่างกริยิาที่ลง ณฺหา ปจัจยั
คห+ณาเป+ตวฺา =คาหาเปตวฺา ยงั...ใหร้บัแลว้
อ+ุคห+ณฺหา+ณาเป+ตวฺา =อคุคฺาหาเปตวฺา ยงั...ใหเ้รยีนแลว้



๑๑) ธาตหุมวด จุร ใหล้งเฉพาะ ณาเป ณาปย ปจัจยัเท่านั้น
จุร+ณาเป+ตวฺา =โจราเปตวฺา ยงั...ใหล้กัแลว้
คปุ+ณาเป+ตวฺา =โคปาเปตวฺา ยงั...ใหคุ้ม้ครองแลว้
รุป+ณาเป+ตวฺา =โรปาเปตวฺา ยงั...ใหป้ลูกแลว้
ธาตุในหมวดนี้บางตวัไม่ตอ้งพฤทธิ์สระตน้ธาตุ เนื่องจากเป็นความ

นิยมทางภาษา
กถ+ณาเป+ตวฺา =กถาเปตวฺา ยงั...ใหก้ลา่วแลว้
คณ+ณาเป+ตวฺา =คณาเปตวฺา ยงั...ใหน้บัแลว้
ชฏ+ณาเป+ตวฺา =ชฏาเปตวฺา ยงั...ใหถ้างแลว้



๖.ตวัอย่างการประกอบตูนาทปิจัจยัเป็นเหตกุตัตวุาจกในธาตทุ ัง้ ๘ หมวด
๑)หมวด ภ ูธาตุ
เอกสระธาตทุี่ลงทา้ยดว้ยสระ อ ุอู

ภ+ูเณ+ตวฺา =ภาเวตวฺา ยงั...ใหเ้จรญิแลว้
ภ+ูณย+อ+ิตวฺา =ภาวยติวฺา ยงั...ใหเ้จรญิแลว้
จุ+เณ+ตวฺา =จาเวตวฺา ยงั...ใหเ้คลื่อนแลว้
จุ+ณย+อ+ิตวฺา =จาวยติวฺา ยงั...ใหเ้คลื่อนแลว้
ช+ุณาเป+ตวฺา =ชวาเปตวฺา* ยงั...ใหท้่องเที่ยวไปแลว้
*ช ุธาตตุวันี้ไม่นิยมลง เณ, ณย ปจัจยั



เอกสระธาตทุี่ลงทา้ยดว้ยสระ อ ิอี
ส+ีณาเป+ตวฺา =สยาเปตวฺา ยงั...ใหน้อนแลว้
นี+ณาเป+ตวฺา =นยาเปตวฺา ยงั...ใหน้ําไปแลว้
ภ+ีณาเป+ตวฺา =ภยาเปตวฺา ยงั...ใหก้ลวัแลว้
ว+ิณาเป+ตวฺา =วายาเปตวฺา ยงั...ใหท้อแลว้
ค+ิณาเป+ตวฺา =คายาเปตวฺา ยงั...ใหข้บัรอ้งแลว้
เอกสระธาตทุี่ลงทา้ยดว้ยสระ อ ีใหล้บสระทิ้งไดบ้า้ง

อา+นี+ณาเป+ตวฺา =อานาเปตวฺา ยงั...ใหน้ํามาแลว้
อ+ุส+ิณาเป+ตวฺา =อสฺุสาเปตวฺา ยงั...ใหย้กขึ้นแลว้



เอกสระธาตลุงทา้ยดว้ยสระ อา
ทา+ณาเป+ตวฺา =ทาเปตวฺา ยงั...ใหถ้วายแลว้
ทา+ณาปย+อ+ิตวฺา =ทาปยติวฺา ยงั...ใหถ้วายแลว้
นิ+ธา+ณาปย+อ+ิตวฺา   =นิธาปยติวฺา ยงั...ใหฝ้งัไวแ้ลว้
นิ+ฐา+ณาปย+อ+ิตวฺา =นิฏฐฺาปยติวฺา ยงั...ใหส้าํเรจ็แลว้
อ+ุฐา+ณาปย+อ+ิตวฺา =อฏุฐฺาปยติวฺา ยงั...ใหต้ ัง้ขึ้นแลว้
ส+ํอ+ุฐา+ณาปย+อ+ิตวฺา =สมฏุฐฺาปยติวฺา ยงั...ใหต้ ัง้ขึ้นแลว้
ปา+เณ+อ+ิตวฺา =ปาเยตวฺา* ยงั...ใหด้ื่มแลว้
*ปา ธาตนุี้เท่าที่ปรากฏในวรรณคดีบาลนีิยมลง เณ, ณย ปจัจยั



อเนกสระธาตลุงปจัจยัไดท้ ัง้ ๔ ตวั ตวัใดตวัหนึ่ง
มร+เณ+ตวฺา =มาเรตวฺา ยงั...ใหต้ายแลว้
มร+ณย+อ+ิตวฺา =มารยติวฺา ยงั...ใหต้ายแลว้
ปจ+ณาเป+ตวฺา =ปาจาเปตวฺา ยงั...ใหห้งุแลว้
ปจ+ณาปย+อ+ิตวฺา =ปาจาปยติวฺา ยงั...ใหห้งุแลว้
ลภ+ณาเป+ตวฺา =ลาภาเปตวฺา ยงั...ใหไ้ดแ้ลว้
ลภ+ณาปย+อ+ิตวฺา =ลาภาปยติวฺา ยงั...ใหไ้ดแ้ลว้
ส+ํปฏ+ิอสิ+ุณาเป+ตวฺา =สมปฺฏจิฺฉาเปตวฺา* ยงั...ใหร้บัพรอ้มแลว้
*แปลงพยญัชนะที่สดุธาตขุอง อสิ ุเป็น จฺฉ (สทัทนีตสิูตรที่ ๑๐๓๕)



๒)หมวด รุธ ธาตุ
รุธ+เณ+ตวฺา =รุนฺเธตวฺา ยงั...ใหป้ิดแลว้
มจุ+ณย+อ+ิตวฺา =มญุจฺยติวฺา ยงั...ใหป้ลอ่ยแลว้
ภชุ+ณาเป+ตวฺา =ภญุชฺาเปตวฺา ยงั...ใหก้นิแลว้
ภทิ+ณาปย+อ+ิตวฺา =ภนิฺทาปยติวฺา ยงั...ใหท้าํลายแลว้
ลปิ+เณ+ตวฺา =ลมิเฺปตวฺา ยงั...ใหฉ้าบแลว้
สจิ+ณย+อ+ิตวฺา =สญิจฺยติวฺา ยงั...ใหร้ดแลว้
ยธุ+ณาเป+ตวฺา =ยญุชฺาเปตวฺา ยงั...ใหเ้ทยีมแลว้
ปิส+ณาเป+ตวฺา =ปึสาเปตวฺา ยงั...ใหบ้ดแลว้



หมวด รุธ ธาตปุระกอบแบบไม่ลงนิคคหติอาคม เช่น
รุธ+เณ+ตวฺา =โรเธตวฺา ยงั...ใหป้ิดแลว้
มจุ+ณย+อ+ิตวฺา =โมจยติวฺา ยงั...ใหป้ลอ่ยแลว้
ภชุ+ณาเป+ตวฺา =โภชาเปตวฺา ยงั...ใหก้นิแลว้
ภทิ+ณาปย+อ+ิตวฺา =เภทาปยติวฺา ยงั...ใหท้าํลายแลว้
ลปิ+เณ+ตวฺา =เลเปตวฺา ยงั...ใหฉ้าบแลว้
สจิ+ณย+อ+ิตวฺา =เสจยติวฺา ยงั...ใหร้ดแลว้
ยชุ+ณาเป+ตวฺา =โยชาเปตวฺา ยงั...ใหเ้ทยีมแลว้
ฉิท+ณาปย+ตวฺา =เฉทาปยติวฺา ยงั...ใหต้ดัแลว้



๓)หมวด ทวิ ธาตุ
อเนกสระธาต ุลง (ย) ปจัจยัประจาํหมวดธาตกอ่น

พธุ+ย+ณาเป+ตวฺา =พชฺุฌาเปตวฺา ยงั...ใหรู้แ้ลว้
วธิ+ย+ณาเป+ตวฺา =วชิฺฌาเปตวฺา ยงั...ใหเ้จาะแลว้
มสุ+ย+ณาเป+ตวฺา =มสฺุสาเปตวฺา ยงั...ใหล้มืแลว้
รช+ย+ณาเป+ตวฺา =รชฺชาเปตวฺา ยงั...ใหก้าํหนดัแลว้
ว+ินส+ย+ณาเป+ตวฺา =วนิสฺสาเปตวฺา ยงั...ใหพ้นิาศแลว้
สธุ+ย+ณาเป+ตวฺา =สชฺุฌาเปตวฺา ยงั...ใหห้มดจดแลว้



หมวด ทวิ ธาตปุระกอบแบบที่ไม่ลง ย ปจัจยัประจาํหมวดธาต ุเช่น
พธุ+เณ+ตวฺา =โพเธตวฺา ยงั...ใหรู้แ้ลว้
สธุ+เณ+ตวฺา =โสเธตวฺา ยงั...ใหห้มดจดแลว้
มจุ+ณาเป+ตวฺา =โมจาเปตวฺา ยงั...ใหพ้น้แลว้
รช+ณาเป+ตวฺา =รชาเปตวฺา ยงั...ใหก้าํหนดัแลว้
เอกสระธาตทุี่ลงทา้ยดว้ยสระ อ ิอี

ขี+ณาเป+ตวฺา =เขเปตวฺา ยงั...ใหส้ิ้นไปแลว้
นิ+ล+ีย+ณาเป+ตวฺา =นิลยีาเปตวฺา ยงั...ใหซ้่อนไปแลว้
อา+ล+ีย+ณาเป+ตวฺา =อลลฺยีาเปตวฺา ยงั...ใหเ้นื่องกนัแลว้



เอกสระธาตทุี่ลงทา้ยดว้ยสระ อา 
นฺหา+ณาเป+ตวฺา =นฺหาเปตวฺา ยงั...ใหอ้าบแลว้
ปร+ิยา+ณาเป+ตวฺา =ปรยิาเปตวฺา ยงั...ใหเ้วยีนรอบแลว้
ปร+ิหา+ณาเป+ตวฺา =ปรหิาเปตวฺา ยงั...ใหเ้สือ่มรอบแลว้
นิ+วา+ณาเป+ตวฺา =นิพฺพาเปตวฺา ยงั...ใหด้บัแลว้
ป+วา+ณาเป+ตวฺา =ปวาเปตวฺา ยงั...ใหฟุ้้ งไปแลว้
ปฏ+ิวา+ณาเป+ตวฺา =ปฏวิาเปตวฺา ยงั...ใหย้อ้นกลบัแลว้
เอกสระธาตทุี่ลงทา้ยดว้ย โอ (มีนอ้ย)

ปร+ิโอ+ย+โส+ณาเป+ตวฺา =ปรโิยสาเปตวฺา ยงั...ใหส้าํเรจ็แลว้



๔)หมวด ส ุธาตุ
ตามปกตไิม่ลงปจัจยัประจาํหมวดธาตุ

ส+ุเณ+ตวฺา =สาเวตวฺา ยงั...ใหฟ้งัแลว้
ส+ุณย+อ+ิตวฺา =สาวยติวฺา ยงั...ใหฟ้งัแลว้
อเนกสระธาตบุางตวัลงปจัจยัประจาํหมวดธาตุ

ป+อป+อณุา+ณาเป+ตวฺา =ปาปณุาเปตวฺา ยงั...ใหบ้รรลแุลว้
ปร+ิย+อป+อณุา+ณาเป+ตวฺา =ปรยิาปณุาเปตวฺา ยงั...ใหศ้ึกษาแลว้



อเนกสระธาตทุี่ไม่ลงปจัจยัประจาํหมวดธาตุ
ว+ิอา+อป+เณ+ตวฺา =พฺยาเปตวฺา ยงั...ใหก้ระจายแลว้
ป+อป+เณ+ตวฺา =ปาเปตวฺา ยงั...ใหถ้งึแลว้
ปร+ิป+อป+เณ+ตวฺา =ปรปิาเปตวฺา ยงั...ใหเ้ป็นไปรอบแลว้



๕) หมวด ก ีธาตุ
แบบที่ลงปจัจยั นา ปจัจยัมีใชม้าก

ก+ีนา+ณาเป+ตวฺา =กนีาเปตวฺา ใหซ้ื้อแลว้
ชิ+นา+ณาเป+ตวฺา =ชินาเปตวฺา ใหช้นะแลว้
ธุ+นา+ณาเป+ตวฺา =ธุนาเปตวฺา ใหก้าํจดัแลว้
จ+ินา+ณาเป+ตวฺา =จนิาเปตวฺา ใหส้ ัง่สมแลว้
ล+ุนา+ณาเป+ตวฺา =ลนุาเปตวฺา ใหต้ดัแลว้
ว+ินิ+จ+ินา+ณาเป+ตวฺา =วนิิจฺฉินาเปตวฺา ใหว้นิิจฉยัแลว้ 

(แปลง จ เป็น ฉ)



แบบที่ไม่ลงปจัจยั นา ปจัจยัมีใชน้อ้ย
ก+ีณาเป+ตวฺา =กยาเปตวฺา ใหซ้ื้อแลว้
ชิ+ณาเป+ตวฺา =ชยาเปตวฺา ใหช้นะแลว้
ธุ+เณ+ตวฺา =ธาเวตวฺา ใหก้าํจดัแลว้
จ+ิณาเป+ตวฺา =จยาเปตวฺา ใหส้ ัง่สมแลว้
ล+ุเณ+ตวฺา =ลาเวตวฺา ใหต้ดัแลว้
ล+ุณาเป+ตวฺา =ลวาเปตวฺา* ใหเ้กี่ยวแลว้



๖) หมวด คห ธาตุ
ลง ณฺหา ปจัจยัประจาํหมวดธาต ุใหล้บ ห ที่ คห

คห+ณฺหา+ณาเป+ตวฺา =คณฺหาเปตวฺา ยงั...ใหถ้อืเอาแลว้
คห+ณฺหา+ณาปย+อ+ิตวฺา =คณฺหาปยติวฺา  ยงั...ใหถ้อืเอาแลว้

ไม่ลงปจัจยัประจาํหมวดธาตใุหค้งธาตไุวต้ามเดิม
คห+ณาเป+ตวฺา =คาหาเปตวฺา ยงั...ใหถ้อืเอาแลว้
คห+ณาปย+อ+ิตวฺา =คาหาปยติวฺา  ยงั...ใหถ้อืเอาแลว้
คห+เณ+ตวฺา =คาเหตวฺา  ยงั...ใหถ้อืเอาแลว้
คห+ณย+อ+ิตวฺา =คาหยติวฺา ยงั...ใหถ้อืเอาแลว้



๗) หมวด กร ธาตุ
กร+เณ+ตวฺา =กาเรตวฺา ยงั...ใหท้าํแลว้
กร+ณย+อ+ิตวฺา =การยติวฺา ยงั...ใหท้าํแลว้
กร+ณาเป+ตวฺา =การาเปตวฺา ยงั...ใหท้าํแลว้
กร+ณาปย+อ+ิตวฺา =การาปยติวฺา ยงั...ใหท้าํแลว้
ปฏ+ิส+ํกร+ณาเป+ตวฺา =ปฏสิงฺขราเปตวฺา ยงั...ใหซ้่อมแลว้
ชาคร+ณาเป+ตวฺา =ชาคราเปตวฺา ยงั...ใหต้ื่นแลว้
ชาคร+ณาปย+อ+ิตวฺา =ชาคราปยติวฺา ยงั...ใหต้ื่นแลว้
ตน+ณาเป+ตวฺา =ตานาเปตวฺา ยงั...ใหแ้ผ่ไปแลว้



๘) หมวด จุร ธาตุ
ธาตทุี่มีสระตน้ธาตเุป็นสระ อ ุพฤทธิ์ อ ุเป็น โอ

จุร+ณาเป+ตวฺา =โจราเปตวฺา ยงั...ใหล้กัแลว้
จุร+ณาปย+อ+ิตวฺา =โจราปยติวฺา ยงั...ใหล้กัแลว้
คปุ+ณาเป+ตวฺา =โคปาเปตวฺา ยงั...ใหคุ้ม้ครองแลว้
คปุ+ณาปย+อ+ิตวฺา =โคปาปยติวฺา ยงั...ใหคุ้ม้ครองแลว้
รุป+ณาปย+อ+ิตวฺา    =โรปาปยติวฺา ยงั...ใหป้ลูกแลว้
จุท+ณาปย+อ+ิตวฺา   =โจทาปยติวฺา ยงั...ทกัทว้งแลว้
ฆสุ+ณาเป+ตวฺา =โฆสาเปตวฺา ยงั...ใหป้่าวรอ้งแลว้



ธาตทุี่มีสระตน้ธาตเุป็นสระ อ พฤทธิ์ อ เป็น อา
วท+ีณาปย+อ+ิตวฺา =วาทาปยติวฺา ยงั...ใหไ้หวแ้ลว้
ธร+ณาปย+อ+ิตวฺา   =ธาราปยติวฺา ยงั...ใหท้รงไวแ้ลว้
วร+ณาเปย+ตวฺา =วาราเปตวฺา ยงั...ใหห้า้มแลว้
นิ+วส+ณาปย+อ+ิตวฺา =นิวาสาปยติวฺา ยงั...ใหนุ้่งแลว้
ปห+ณาเป+ตวฺา =ปาหาเปตวฺา ยงั...ใหส้ง่ไปแลว้
ป+ญป+ณาปย+อ+ิตวฺา =ปญญฺาปาปยติวฺา ยงั...ใหปู้แลว้



ธาตุบางตวัไม่นิยมพฤทธิ์สระตน้ธาตุไม่ว่าจะเป็นกตัตุวาจกหรือ
เหตกุตัตวุาจกกต็าม

คณ+ณาเป+ตวฺา =คณาเปตวฺา ยงั...ใหน้บัแลว้
กถ+ณาเป+ตวฺา =กถาเปตวฺา ยงั...ใหก้ลา่วแลว้
ชฏ+ณาปย+อ+ิตวฺา      =ชฏาปยติวฺา ยงั...ใหถ้างแลว้
ฐป+ณาปย+อ+ิตวฺา =ฐปาปยติวฺา ยงั...ใหต้ ัง้ไวแ้ลว้
ทม+ณาปย+อ+ิตวฺา =ทมาปยติวฺา ยงั...ใหฝ้ึกแลว้
ถก+ณาปย+อ+ิตวฺา =ถกาปยติวฺา ยงั...ใหถ้ากแลว้



ธาตทุี่มีสระตน้ธาตเุป็นสระ อ ิพฤทธิ์ อ ิเป็น เอ
ทสิ+ณาปย+อ+ิตวฺา =เทสาปยติวฺา ยงั...ใหแ้สดงแลว้
ปิส+ณาปย+อ+ิตวฺา =เปสาปยติวฺา ยงั...ใหส้ง่ไปแลว้
ธาตทุี่มีสระตน้ธาตเุป็นสระเสยีงยาวหรอืไม่เขา้เกณฑท์ี่จะพฤทธิ์ได ้

ป+กาส+ณาปย+อ+ิตวฺา =ปกาสาปยติวฺา ยงั...ใหป้ระกาศแลว้
ปาล+ณาปย+อ+ิตวฺา =ปาลาปยติวฺา ยงั...ใหร้กัษาแลว้
มนฺต+ณาเป+ตวฺา =มนฺตาเปตวฺา ยงั...ใหป้รกึษาแลว้
มนฺต+ณาปย+อ+ิตวฺา =มนฺตาปยติวฺา ยงั...ใหป้รกึษาแลว้
ปร+ิวชฺช+ณาปย+ตวฺา =ปรวิชฺชาปยติวฺา ยงั...ใหเ้วน้แลว้



ธาตุที่มีสระ อ ิอยู่ที่พยญัชนะที่สุดธาตุใหล้งนิคคหติอาคมกลางธาตุ
แลว้แปลงนิคคหติเป็นพยญัชนะที่สดุวรรคของพยญัชนะที่สดุธาตนุั้น

อ+ุปฑ+ิณาเป+ตวฺา =อปุผฺณฺฑาเปตวฺา ยงั...ใหเ้ยาะเยย้แลว้
ปฏ+ิมฑ+ิณาเป+ตวฺา =ปฏมิณฺฑาเปตวฺา ยงั...ใหป้ระดบัแลว้
กปิ+ณาเป+ตวฺา =กมปฺาเปตวฺา ยงั...ใหห้ว ัน่ไหวแลว้
ขุส+ิณาเป+ตวฺา =ขุสาเปตวฺา ยงั...ใหด้่าแลว้
วภ+ิณาเป+ตวฺา =วิมฺภาเปตวฺา ยงั...ใหต้วาดแลว้


